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 بسم ا الرحمن الرحيم
ليو متاب،  الحمد  المنعم الوىاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ال إلو إال ىو عميو توكمت وا 
والصالة والسالم عمى سيدنا ونبينا محمد عبد ا ورسولو، أنزل عميو الكتاب، ىدى وذكرى ألولي األلباِب، 
صمى ا عميو وعمى آلو الطيبين وأصحابو األكرمين خير أىل وأصحاب، وعمى كل مؤمن مخمص أواب، 

. ما لمع ساطعا برق أو ىمل ممطرا سحاب 
ن تعدوا نعمة ا ال تحصوىا" أما بعد فقد قال ا جل شأنو  ِّ نعمو سبحانو أن "وا  ّّ ّّ ّّ ّّ ، ومن أجّل

 ىاديا ومبشرا ونذيرا، وىدى إلى اإليمان بو واتباعو صحبا كراما اقتفوا ىديو بعث نبيو الكريم محمدا 
وتبعيم من بعدىم ، واتبعوا آثاره، فحازوا قصبات السبق في كل مكرمة، فيم السادة والقادة لجميع األمة

.  خمف خير عمى توالي الطبقات، اجتيدوا في االستكثار من الحسنات 
فميم منا صادق االحترام والمحبة وجزيل الشكر والتقدير وخالص الدعاء أن يجزل ا ليم المثوبة عمى 
اختالف أعصارىم وأمصارىم وتباعد أجناسيم وألوانيم وتنوع شعب الدين التي أحسنوا فييا وأعمال الخير 
التي اشتغموا بيا، ما دام القرآن والسنة ليم حجة وأساسا واتباع السمف مصباحا ونبراسا، وكان في غرة ىذا 

الموكب الكريم أىل العمم الذين حمموا أمانة الوحي اإلليي واإلرث النبوي وأفاضوا سجال اليدى عمى 
الخمق، فجزاىم ا جميعا أحسن الجزاء وأكرميم كفاء ما عانوه في نشر شرائعو وجزاء ما بذلوه في تبميغ 

. ودائعو
 في كل شيء من وواسطة عقدىم ودرة تاجيم المتمسكون بالسنة الذين جعموا اتباعيم خالصا لمنبي 

، بل صرفوا األعمار وأعمموا قول وفعل وعقد وىدي، ولم يبالوا بقول أحد خالف ما ثبت عندىم عن النبي 
األفكار في تتبع األخبار مجتيدين في إسناد مبانييا واستنباط معانييا إيمانا با وطمبا لرضاه مع المداومة 
عمى تقوى ا، أمطر ا عمييم شآبيب رحمتو ورضوانو وأسكنيم جميعا بحبوحة جنانو وألحقنا بيم بكرمو 

. وامتنانو 
وكان من أئمة العمماء الذين اجتيدوا في التصنيف في السنة وفي استباط األحكام منيا اإلمام البخاري 

 .رحمو ا تعالىإبراىيم بن المغيرة بن بردزبو  الجعفي  أبو عبد ا محمد بن إسماعيل بن
ليمة  ليمة خمت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة،  توفي الذي ولد يوم الجمعة بعد الصالة لثالث عشرة

الظير سنة ستة وخمسين ومائتين،  السبت ليمة عيد الفطر عند صالة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صالة
. وقد أثنى عميو أئمة اإلسالم، ثناًءا عاطرًا واعترفوا بعممو وفضمو
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فمو كان في زمن الحسن - يعني البخاري - اكتبوا عن ىذا الشاب  :وكان اإلمام إسحاق بن راىويو يقول
إسماعيل،  ما أخرجت خراسان مثل محمد بن: لمعرفتو بالحديث وفقيو، وقال اإلمام أحمد الحتاج الناس إليو

. خراسان محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيينا وفقيو: وكان عمماء مكة يقولون 
دخمت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت عمماءىا كمما جرى  :وقال محمود بن النضر الشافعي يقول

 .فضموه عمى أنفسيم ذكر محمد بن إسماعيل
الصحيح، األدب المفرد، التاريخ الكبير، التاريخ األوسط، التاريخ الصغير، خمق   الجامع:ومن مؤلفاتو

 .القراءة خمف اإلمام العباد، قضايا الصحابة والتابعين وأقاويميم، رفع اليدين في الصالة، أفعال
قال اإلمام ، "وسننو وأيامو المسند المختصر من حديث رسول ا الجامع الصحيح"وأما صحيحو فيو 

الصحيحان  اتفق العمماء رحميم ا عمى أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز: صحيح مسمم  النووي في شرح
فوائد ومعارف ظاىرة وغامضة،  البخاري ومسمم، وتمقتيما األمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحيما وأكثرىما

ليس لو نظير في عمم الحديث، وىذا الذي  وقد صح أن مسمما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنو
المختار الذي قالو الجماىير وأىل اإلتقان والحذق والغوص  ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري ىو المذىب

فأجل كتب " جامع البخاري الصحيح"وأما : الحافظ الذىبي في تاريخ اإلسالم قاليث، وعمى أسرار الحد
 .كتاب ا تعالى اإلسالم وأفضميا بعد

بحث أقدمو إلى مؤتمر االنتصار لمصحيحين الذي تقوم بو الجامعة األردنية في عمان حرسيا ا ا وىذ
 ىـ، وقد شارك كثير من العمماء بالكالم عن البخاري وعن كتابو وعن جيود 1431في بداية شير شعبان 

موضحا عناية العمماء بيا  صحيح البخاري تراجمالعمماء نحوه، لكني أريد الحديث حول جزئية معينة وىي 
.ومكانة الكتاب من خالل ذلك  

:اشتمل عمى ثالثة فصول وقد   
ىاالبخاري بالقرآن فيوعناية وتنوعيا   تراجم صحيح البخاري الفصل األول    

  .راجم البخاريل تالفصل الثاني جيود العمماء حو               
ي   الفصل الثالث مقتطفات من أصول تراجم البخار          
 ات     والموضوعىرس أىم المراجع، وفالخاتمة،        ثم 

. مساىمة مني في نصرة الصحيحين وخدمة السنةلممؤتمر المذكور وىذا جيد المقّل أقدمو   
وأشكر وأدعو بالخير لكل من استفدت منيم في مراجع ىذا البحث المختصر جزاىم ا جميعا كل 

الحمد  رب العالمين، وصمى ا عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو ، من ا القبول والتوفيقخير، وأرجو 
. أجمعين 
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ىاالبخاري بالقرآن فيوعناية وتنوعيا   تراجم صحيح البخاري الفصل األول  

 وتنوعيا  التعريف بتراجم البخاري: المبحث األول 
". ويقال قد ترجم كالمو إذا فسره بمسان آخر: "قال الجوىري رحمو ا

 .المفسر لمسان : التَّرجمان والتُّرجمان: "وقال العالمة ابن منظور رحمو ا
". المفسر لمسان وقد ترجمو وترجم عنو إذا فسر كالمو بمسان آخر: "وقال الزبيدي رحمو ا

". التَّرَجمة بفتح التاء والجيم وىي التعبير عن لغة بمغة أخرى: "عميو- رحمو ا - وقال اإلمام النووي 
. وفي االصطالح الترجمة ىي عنوان الباب الذي تساق فيو األحاديث

باب كذا وكذا اسم الترجمة لكونو يعبر عما يذكر : وقد أطمقوا عمى قوليم: وقال ابن الصالح رحمو ا 
بيا 

 :البخاري في صحيحو عمى نوعين بين الحافظ ابن حجر في ىدي الساري أن تراجم
 وقد تكون بمفظ المترجم لو أو بعضو أو، أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونيا  وىي :ظاىرة-أ 

 .بمعناه
وىذا .. لمضمون الباب إال بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق  وىي التي ال تدرك مطابقتيا :خفية-ب 

تراجم ىذا الكتاب، وليذا اشتير من قول جمع من الفضالء فقو البخاري  الموضع ىو معظم ما يشكل من
 ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا عمى شرطو في الباب ظاىر المعنى في المقصد في تراجمو وأكثر

واستخراج خبيئو،  الذي ترجم بو ويستنبط الفقو منو، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ األذىان في إظيار مضمره
موضع آخر متقدما أو متاخرا،  وكثيرا ما يفعل ذلك أي ىذا األخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في

. إليو فكأنو يحيل عميو ويومئ بالرمز واإلشارة
 عناية البخاري في تراجم صحيحو بالقرآن الكريم الثاني المبحث

فيو إال حديثا صحيحا، ىذا أصل  تقرر أنو التزم فيو الصحة وأنو ال يورد: قال الحافظ ابن حجر 
. وسننو وأيامو المسند من حديث رسول ا الجامع الصحيح: موضوعو، وىو مستفاد من تسميتو إياه

 رواية األئمة عنو صريحا، ثم رأى أن ال يخميو من الفوائد الفقيية والنكت الحكمية، ومما نقمناه عنو من
فيو بآيات األحكام؛  فاستخرج بفيمو من المتون معاني كثيرة فرقيا في أبواب الكتاب بحسب تناسبيا، واعتنى

 .السبل الوسيعة فانتزع منيا الدالالت البديعة وسمك في اإلشارة إلى تفسيرىا
وقد ساق البخاري في كثير من األبواب كثيرًا من آيات القرآن، يترجم بيا أحيانًا فيبين ما يشرحيا من 

(.  1)األحاديث، أو يترجم ليا، فيستنبط منيا أحكامًا شرعية 
                                                           

 رسالة ، المنيج االجتيادي لإلمام البخاري في صحيحو50، ص 1أبو فارس، ج لمشيخ ، فقو اإلمام البخاري: انظر (1)
 دكتوراه لمدكتور معاذ سعيد ديب
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: وأمثمة ترجمة البخاري بآية، أو تضمين ترجمتو آية؛ كثيرة جدًا، وىذه أمثمة ذلك
:  الترجمة بآية مع غيرىا من قولو أو قول غيره ويروي تحتيا أحاديث-  1 

﴿ الحج أشير معمومات، فمن فرض فيين الحج فال رفث وال :  باب قول ا تعالى«: قال البخاري
] ، ﴿ يسألونك عن األىمة قل ىي مواقيت لمناس والحج ﴾ [ 197: البقرة ]فسوق والجدال في الحج ﴾ 

ة، : أشير الحج: ، وقال ابن عمر رضي ا عنيما[ 189: البقرة شوال، وذو الَقعدة، وعشٌر من ذي الِحجَّ
من السنة أن ال ُيحِرم بالحج إال في أشير الحج، وكره عثمان رضي ا : وقال ابن عباس رضي ا عنيما

(. 2 )»أن ُيحرم من ُخراسان أو َكْرمان : عنو
:  الترجمة بآية ال يقول معيا شيء في الترجمة ويروي تحتيا أحاديث- 2  

﴿ يا أييا الذين آمنوا ال تأكموا الربا أضعافًا مضاعفة واتقوا ا : باب قول ا تعالى» : قال البخاري
(. 3 [ « )130: آل عمران ]لعمكم تفمحون ﴾ 

:  الترجمة بآية وال يروي تحتيا أحاديث- 3  
﴿ إني أريد أن أنكحك : باب من استأجر أجيرًا فبين لو األجل، ولم يبين العمل، لقولو» : قال البخاري

ُيعطيو أجرًا، : يأُجُر فالناً  [ 28 - 27: القصص ]إحدى ابنتي ىاتين ـ إلى قولو ـ عمى ما نقول وكيل ﴾ 
(.  4)« َأَجَرَك ا : ومنو في التعزية

…  باب كذا لقول ا تعالى «: أكثر البخاري من إصدار األحكام استنادًا إلى اايات، بقولو مثالً - 4
:   أمثمتيامن، وقد فعل ذلك في صحيحو فيما يزيد عمى خمسين موضع، »

﴿ َوِتْمَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتُموَىا ِبَما : إن اإليمان ىو العمل، لقول ا تعالى: باب من قال» : قال البخاري
﴿ َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّيْم َأْجَمِعيَن، : ، وقال عدة من أىل العمم في قولو تعالى[ 72: الزخرف ]ُكْنُتْم َتْعَمُموَن ﴾ 

﴿ ِلِمْثِل َىَذا َفْمَيْعَمِل اْلَعاِمُموَن ﴾ : ال إلو إال ا، وقال: ؛ عن قول[ 93-92: الحجر ]َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُموَن ﴾ 
(. 5 [ « )61: الصافات ]

 
 

لماء حول تراجم البخاري جيود الع الفصل الثاني

                                                           

. 1560، قبل حديث 33، باب 25كتاب الحج  (2)

. 2083، قبل حديث 23، باب 34كتاب البيوع  (3)

. 2266، بعد حديث 6، باب 37كتاب اإلجارة  (4)

. 26، قبل حديث 18، باب 2كتاب اإليمان  (5)
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بالجامع الصحيح عناية فائقة، وتنوعت ىمميم في شرحو - رحميم ا تعالى - لقد اعتنى األئمة 
يضاح مقاصده ونكاتو الفقيية والبالغية والنحوية، واعتنوا برجالو وأسانيده وثالثياتو ورباعياتو، وألفوا في  وا 

إن فقو البخاري في : مستخرجاتو وأطرافو ومختصراتو، ومما اعتنوا بو تراجم أبوابو التي قال عنيا العمماء
: تراجمو، فإنيا قد حظيت بنصيب من التصنيف والتأليف، فمن ذلك

 البن الُمنيِّر اإلمام العالمة أحمد بن محمد بن منصور بن المتواري عمى تراجم البخاري: المبحث األول 
. مختار القاضي ناصر الدين أبو العباس بن المنير الجذامي، ولد سنة عشرين وستمائة

كان عالمًا فاضاًل لو اليد الطولي في األدب وفنونو، ولو مصنفات مفيدة استعمل في قضاء اإلسكندرية، 
. وولي خطابة جامعيا مرتين ودرس فييا

ديار مصر تفخر برجمين في طرفييا ابن المنير : قال عنو اإلمام الشيخ عزَّ الدين بن عبد السالم
 ." عمى تراجم البخاريالمتواري"باإلسكندرية وابن دقيق العيد بقوص، لو عدة تصانيف منيا كتابو 

وقد جمع اإلمام العالمة ناصر الدين أحمد ابن المنير أربعمائة ترجمة وتكمم :  قال اإلمام ابن حجر
االنتصاف من الكشاف، تفسير حديث :  ، ولو مؤلفات منيا"عمييا ولخصيا القاضي بدر الدين ابن جماعة

 .بالثغر في ربيع األول سنة ثالث وثمانين وستمائة - رحمو ا - اإلسراء، وقد توفى 
 البن رشيد محب الدين أبو عبد ا محمد بن عمر بن محمد بن عمر ترجمان التراجم: المبحث الثاني 

بن إدريس بن سعيد بن مسعود ويعرف بابن ُرشيد، ولد في جمادى األولى سنة سبع وخمسين وستمائة في 
سبتو ودرس الفقو عمى المذاىب األربعة، وكان لو تحقق بعمم الحديث وضبط أسانيده، وميز رجالو، ومعرفة 

فألف في التراجم كتابو . انقطاعو واتصالو، وىو ثقة عدل عند أىل ىذا الشأن، لو اىتمام بالحديث وتآليفو
". ترجمان التراجم في إبداء وجو مناسبات تراجم البخاري لما تحتيا مما ترجمت عميو"

وصل فيو إلى كتاب الصيام ولو تم لكان في : "وىو كتاب نفيس في ىذا الموضوع قال عنو ابن حجر
نو لكثير الفائدة مع نقصو، وقال عنو الكتاني  أطال فيو النفس في إبداء المناسبات لتراجم "غاية اإلفادة وا 

". صحيح البخاري
كان فريد دىره عدالة : "أثنى عميو العمماء في فضمو وعممو، قال عنو ابن الخطيب في تاريخ غرناطة

وجاللة وحفظا وأدبا وىديا عالي اإلسناد صحيح النقل تاّم العناية بصناعة الحديث قيما عمييا بصيرًا بيا 
". محققا فييا ذاكرًا لمرجال فقيياً 

". كبير مشيخة المغرب وشيخ المحدثين الرحالة وسيد أىل المغرب: "وقال عنو ابن خمدون
-  رحمو ا - توفي بفاس في الثالث والعشرين بشير محرم من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 

 
. تراجم البخاري البن جماعةالمبحث الثالث مناسبات 
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اإلمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراىيم بن جماعة فقد عاش أربعة وتسعين عامًا قضاىا في العمم 
والتعميم والقضاء الحسبة والخطابة ولد في حماة من أرض الشام سنة تسع وثالثين وستمائة، وتعمم بيا، ثم 
تنقل بين مصر والشام وفمسطين واستقر بو المقام في مصر، وكان لو اليد الطولى في كثير من العموم في 

. التفسير ولحديث والفقو والعقيدة والنحو والتاريخ والفمك
كان قوي المشاركة في الحديث عارفًا بالفقو وأصولو ذكيًا فطنًا مناظرًا متفننًا : قال عنو الحافظ الذىبي

وكان صاحب معارف يضرب في كل فن بسيم ولو وقع في .. حصيفًا تام الشكل وافر العقل حسن اليدي
. النفوس وجاللة في الصدور

في مصر سنة أربع وثالثين وسبعمائة بعد حياة مميئة بالجياد والتعميم والقضاء إذ - رحمو ا - توفي 
. تعالى- رحمو ا - استمر يدرس في بيتو بعد أن تقدم بو السن وكف بصره حتى الرمق األخير 

ألف رسالة صغيرة في تراجم البخاري ألحاديث أبوابو استعرض فييا التراجم التي ال يظير فييا لمناظر 
 .عالقة بالترجمة وبين المناسبة، ولماذا أورد البخاري ىذا الحديث في ىذا الباب

أتى : "، لإلمام ولي ا الدىموي قال عنو عبد الحي الحسنيشرح تراجم أبواب البخاريالمبحث الرابع 
ولد في دىمي باليند في العمري الدىموي، ىو أحمد بن عبد الرحيم  و،"فيو بتحقيقات عجيبة وتدقيقات غريبة 

. (أحد سالطين الدولة التيمورية) ىـ في أواخر عيد السمطان أورنجزيب 1114الرابع عشر من شوال سنة 
ونشأ في بيت عمم وصالح، فقد كان أبوه عالما كبيرا، اشترك في مراجعة الفتاوى اليندية عمى المذىب 
الحنفي التي أشرف السمطان أورنجزيب عمى إخراجيا، تعمم الصبي الصغير في كنف أبيو، فحفظ القرآن 
الكريم في السابعة من عمره، وانصرف إلى دراسة المغتين الفارسية والعربية، وتمقى عموم القرآن والحديث 

. والفقو عمى أكابر عمماء اليند، كما درس الطب والحكمة، ومال إلى الزىد في ىذه الفترة المبكرة
ىـ جمس لمتدريس، فأقبل عميو طالب العمم يتمقون عمى يديو الفقو والحديث، 1131 وبعد وفاة والده سنة 

وبعد أن أمضى اثني عشر عاما رحل إلى الحجاز ألداء فريضة الحج، وبعد أن قضى مناسكيا، الزم 
. شيوخ الحجاز، فتتممذ عمى أيدييم، وأجازوه براوية الحديث الشريف

 ىـ ليستأنف حياة الدرس والتعميم، واتخذ من بيتو مكانا الستقبال 1145 ثم عاد إلى بمده في أوائل سنة 
. طالبو والتدريس فيو

فمما ضاق عميو لكثرة الطالب الذين يفدون عميو بنى لو السمطان محمد شاه مدرسة كبيرة اشتيرت باسم 
دار العموم افتتحيا بنفسو وقد تخرج فييا أعداد كبيرة من العمماء ممن حمموا عمم الشيخ ونشروه بين الناس، 
وقد دعا الشيخ إلى االعتقاد والعمل بما جاء في الكتاب والسنة، وجرى عميو السمف، وقام بتنقية التصوف 
من الشوائب التي لحقت بو، وُعرف بالتحقيق في المسائل والنظر في األدلة وعدم الجمود عمى تفريعات 

. المتأخرين
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وقد أثمرت جيوده اإلصالحية في مئات من التالميذ حمموا من بعده مشاعل العمم، ورايات الجياد، 
وأحيوا السنة بعد أن كادت تموت في اليند، ومنيم أوالده، وعمى رأسيم ابنو عبد العزيز، الذي قام مكانو في 
العمم والعمل، وكان نابًغا في الحديث والفقو، ووقف لإلنجميز وأفتى بجيادىم فقام العمماء بالجياد، وخاضوا 
غمار الحروب إلنقاذ المسممين من اإلنجميز وأعوانيم السيخ، ومن أبرز ىؤالء العمماء أحمد عرفان الشييد 

. الذي تتممذ عمى الشاه عبد العزيز الدىموي وأخيو عبد القادر ابني ولي ا الدىموي
 :، منيا  كتاًبا50 أثرى الشيخ المكتبة اإلسالمية بمؤلفات عظيمة بمغت أكثر من 

. حجة ا البالغة في أسرار الحديث وحكم التشريع .1
. اإلنصاف في بيان سبب االختالف، وىو يتناول مباحث في أصول الفقو ونشأة المذاىب الفقيية .2
. ِعقد الِجيد في أحكام االجتياد والتقميد، عرض فيو لكثير من األحكام المتعمقة باالجتياد .3
الفوز الكبير في أصول التفسير، تكمم فيو عما ال بد منو لمن يقوم بالتفسير حتى يكون عمى بينة  .4

. من أمره
المسوَّى من أحاديث الموطأ، شرح فيو أحاديث الكتاب، وبّين فيو ما تعقبو العمماء عمى اإلمام مالك  .5

. بإشارة لطيفة
. شرح تراجم أبواب البخاري .6

. وترجم معاني القرآن إلى الفارسية بعنوان فتح الرحمن في ترجمة القرآن
. ىـ تارًكا ذكرى عطرة ال يزال شذاىا يفوح1176ُتوفِّي في السادس والعشرين من محرم سنة 

كان ىذا » :  وقد أثنى عميو وعمى جيوده كثير من العمماء، ومنيم الشيخ عبد الحي الكتاني حيث قال 
الحديَث - وبأوالده وأوالد بنتو وتالميذىم - الرجل من أفراد المتأخرين عمما وعمال وشيرة، أحيا ا بو 

والسنَة باليند بعد مواتيما، وعمى كتبو وأسانيده المدار في تمك الديار، والمترجم وا جدير بكل إكبار 
وأشير أسانيد الشيخ عبد الغني عن أبيو ومحدث الديار اليندية الشيخ محمد إسحاق » : وقال، «واعتبار 

كالىما عن جد األخير ألمو الشيخ عبد العزيز الدىموي عن أبيو ولي ا عن أبي طاىر الكوراني عن أبيو 
المال إبراىيم عالم المدينة ومسندىا عن النجم الغزي عن أبيو البدر عن أصحاب الحافظ ابن حجر، ال أتقن 

مة األعصار واألمصار ئوال أوثق في سالسل المتأخرين من ىذه السمسمة ألنيا مع عموىا مسمسمة بأ
وأقطاب السنة ورجال العمم والعمل، ولذلك إذا رويت عن الوالد عن الشيخ عبد الغني بيا كأني أقول بالنسبة 
لزماننا والقرون األخيرة حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر فأجد ليذا السياق من الحالوة والقبول والعظمة 

ما تنيّد لو جبروتية الشباب وتقف عنده صولة عموم الشقشقة، حشرني ا في زمرتيم وألحقني بيم مع 
 .6« الرعيل األول من السابقين األولين 

                                                           

  2/154، 1/117 فيرس الفيارس واألثبات  -6



8 

 

  لمشيخ الكاندىموياألبواب والتراجم من صحيح البخاري : المبحث الخامس 
 في العالمة المحدث الشيخ محمد زكريا بن الشيخ محمد يحيى بن الشيخ إسماعيل الكاندىموي ولد ىوو

قرأ الكتب الستة مرة عمى والده،  ي كاندىمة من أعمال مظفر نكر قرب دىمي،ف ىـ 1315رمضان سنة 
ومرة أخرى قرأ الصحيحين مع سنن أبي داود وسنن الترمذي مع موطأ مالك رواية يحيى الميثي ورواية 

محمد بن الحسن وشرح معاني ااثار عمى الشيخ خميل أحمد األنصاري ولزم شيخو ىذا وساعده في تأليف 
. بذل المجيود شرح سنن أبي داود وصحبو إلى الحج وأجازه إجازة عامة : كتابو

عّين مدرسًا لمحديث الشريف وغيره من العموم المختمفة بمدرسة مظاىر العموم التي تخرج منيا غرة 
 دّرس مشكاة المصابيح وعدة أجزاء من صحيح البخاري بأمر شيخو الشيخ خميل ،ىـ 1335محرم سنة 

 آل إليو تدريس الجامع ثمأحمد ثم قام بتدريس سنن أبي داود ثم النصف األول من صحيح البخاري 
الصحيح بكاممو فواظب عميو مدة طويمة مع ضعف بصره وأمراضو الكثيرة ولم يعتذر عنو إال في أول 

: من أىم وأشير مؤلفاتو المطبوعةوىـ، 1388السنة الدراسية في سنة 
عشر مجمدًا وقدم لو العالمة أبو الحسن الندوي  ـ أوجز المسالك إلى موطأ مالك في ثمانية1
 (مجمد  )حجة الوداع وجزء عمرات النبي صمى ا عميو وسمم - 2
كتاب متوسط من الحجم الصغير ... أسباب سعادة المسممين وشقائيم - 3
.. وجوب إعفاء المحية وقرظو اإلمام الشيخ عبد العزيز بن باز - 4
.  ىـ 1402توفي رحمو ا في المدينة المنورة في أول يوم من شعبان سنة و

كتب األبواب والتراجم وجاء في ضمنو بكتاب الشيخ ولي ا الدىموي كامال كما عمق عمى المع وقد 
، وقد اعتنى الشيخ (ىـ1324ت )عمى صحيح البخاري من أمالي الشيخ رشيد أحمد الكنكوىي الدراري 

الكنكوىي بتراجم البخاري، وقدم لو الشيخ الكاندىموي بمقدمة مطولة ذكر في أحد فصوليا تفاصيل في 
منيج البخاري في تراجمو معتمدا عمى ما ذكر العمماء من قبمو ال سيما الدىموي وعبر عنو بشيخ المشايخ، 
واستفاد من شيخ اليند محمود الحسن، وزاد فوائد كثيرة مما ظير لو من خالل تدريسو لمصحيح وتأممو فيو، 

 الفائدة منوقد رأيت أن أنقل منو فقد ذكر فصال خاصا بتراجم البخاري وىو الفصل الثالث من المقدمة 
 في ما يأتيسبعين أصال، اختصرت منيا فييا الثالثة وىي في تفاصيل أصول تراجم البخاري وقد ذكر 

 .الفصل الثالث
 

 : تراجم البخاري أصول مقتطفات من الثالث الفصل
. عمى شرطو ويذكر في الباب حديثًا شاىدًا لو عمى شرطو يترجم بحديث مرفوع ليس- 1
أو إيمائو أو  أو عمومو يترجم بمسألة استنبطيا من الحديث بنحو من االستنباط من نصو أو إشارتو- 2
. فحواه
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يدل عميو بنحو من الداللة من غير قطٍع  يترجم بمذىب ذىب إليو ذاىٌب قبمو، ويذكر في الباب ما- 3
. باب من قال كذا: المذىب فيقول بترجيح ذلك

بتمك األحاديث عمى اختالفيا، ليقرب إلى الفقيو من  يترجم بمسألة اختمفت فييا األحاديث، فيأتي- 4
. جمع فيو حديثين مختمفين. النساء إلى البراز باب خروج: بعده أمرىا، مثالو

البخاري وجو تطبيق بينيا، يحمل كل واحد عمى محمل فيترجم بذلك  قد تتعارض األدلة، ويكون عند- 5
باب خوف المؤمن أن يحبط عممو وما يحذر من اإلصرار عمى : التطبيق، مثالو  المحمل، إشارة إلى

".  سباب المسمم فسوق وقتالو كفر: "التقاتل، ذكر فيو حديث
سوى  أحاديث كثيرة دالة عمى الترجمة، ثم يظير لو في حديث واحد فائدة أخرى قد يجمع في الباب- 6

األول قد انقضى بما فيو  الفائدة المترجم عمييا، فيعمم ذلك الحديث بعالمة الباب، وليس غرضو أن الباب
: يكتب أىل العمم عمى الفائدة الميمة لفظ  ىنالك بمنزلة ما" باب: "وجاء الباب ااخر برأسو، ولكن قولو

...  تنبيو أو لفظ فائدة أو لفظ قف
واحد، كما  بيذا اإلسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد: باب مكان قول المحدثين: قد يكتب لفظ  -7

 .يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين
قد يترجم بمذىب بعض الناس، وبما كاد يذىب إليو بعضيم، أو بحديث لم يثبت عنده، ثم يأتي - 8

. إما بعمومو أو بغير ذلك ‘ بحديث يستدل بو عمى خالف ذلك المذىب 
خصوصيات الوقائع واألحوال من  يذىب في كثير من التراجم إلى طريقة أىل السير في استنباطيم- 9

ىذا الفن، لكن أىل السير ليم اعتناء شديد بمعرفة  إشارات طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيو لعدم ممارسة
. تمك الخصوصيات

 ن عمى ذكر الحديث وفق المسألة المطموبة وييدي طالب الحديث إلى ىذا النوع،يقد يقصد التمر- 10
قد يذكر حديثا ال يدل ىو نفسو عمى ترجمة أصال، لكن لو طرق وبعض طرقو يدل عمييا إشارة أو و

عموما، وقد أشار بذكر الحديث إلى أن لو أصال يتأكد بو ذلك الطريق، ومثل ىذا ال ينتفع بو إال الميرة 
من أىل الحديث 

باب قول الرجل " وكثيرا ما يترجم ألمر ظاىر قميل الجدوى، لكنو إذا تحقق المتأمل أجدى، كقولو - 11
وأكثرىا تعقبات عمى ، "فاتتنا الصالة : باب قول الرجل " ، وزاد الحافظ في مثالو، ومنو قولو "ما صمينا 

مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة في تراجم مصنفييما، ومثمو ال ينتفع بو إال من مارس الكتابين واطمع 
وىذا األصل ال يختص بالكتابين المذكورين، بل اإلمام البخاري كثيرا ما : قال الكاندىموي  عمى ما فييما،

يترجم في صحيحو عمى رد الروايات التي ال تصح عنده، سواء كانت في الكتابين المذكورين أو غيرىما 
. من كتب السنن وغيرىما
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وكثيرا ما يستخرج ااداب المفيومة بالعقل من الكتاب والسنة والعادات الكائنة في زمنو صمى ا  - 12
عميو وسمم، ومثل ىذا ال يدرك حسنو إال من مارس كتب ااداب وأجال عقمو في ميدان آداب القوم، ثم 

. من السنة  طمب ليا أصال
وكثيرا ما يأتي بشواىد الحديث من اايات، وبشواىد ااية من األحاديث تظاىرا، ولتعيين بعض - 13

المحمالت دون البعض فيكون كقول المحدث المراد بيذا العام الخصوص، أو بيذا الخصوص العموم 
. ونحو ذلك 

ىذا " : الرجل يأتم باإلمام "  في باب الدىمويمن دأب اإلمام البخاري االستدالل بكل محتمل، قال - 14
باب العرض في " يحتمل معنيين وذىب المؤلف إلى كال المعنيين، و أيضا ببعض محتمالتو كذا قال في 

 .إلخ بقول عائشة عمى ترجمة الباب استدالال ببعض محتمالتو.. من أن قولو وأما خالد " الزكاة 
ربما يعقد الترجمة ألمر خاص من بين العام، " : باب رفع البصر إلى اإلمام " في الدىموي قال - 15

. مع أن مراده إثبات ذلك العام 
باب ما يذكر " يثبت أحدىما بالنص وااخر باألولوية، كما أفاده في : يذكر في الترجمة أمرين قد - 16

 ." في المناولة
ما اختاره في تراجمو مرارا أن الباب الخالي عن الترجمة يكون بمنزلة الفصل من الباب السابق،  – 17

باب الصالة " وفي باب بعد " باب إدخال البعير في المسجد " ذكره الشيخ في باب خال عن الترجمة بعد 
مجردا عن الترجمة يدل " باب " إن البخاري جرت لو عادة، أنو إذا ذكر لفظ : ، وقال العيني "بين السوارى 

. ذلك عمى أن الحديث الذي يذكره بعده يكون لو مناسبة بأحاديث الباب الذي قبمو 
إن من المسممات المجمع عمييا أن اإلمام البخاري ال يكرر عمدا في صحيحو حديثا وال ترجمة، - 18

في موضعين من كتاب " فضل العمم " ومع ذلك فإن ظير في موضع تكرار الترجمة مثال  ذكر باب 
العمم، فالبد أن يجعل ليما محمل يميزىما، ولذا أجمعوا عمى أن المراد بالفضل في أحدىما غير المراد في 

الثاني  
إن األصل في التراجم أن تكون دعاوى، واألحاديث الواردة في الباب تكون دالئميا مثبتة لمترجمة، - 19

باب الصفرة " لكن اإلمام البخاري كثيرا ما يترجم بما يكون بمنزلة شرح لمحديث، ومثل لو شيخ اليند ب 
إن زيادة لفظ غير أيام الحيض بمنزلة الشرح لمحديث، جمعا بينو : فقال " والكدرة في غير أيام الحيض 

" ال حتى ترين القصة البيضاء " وبين حديث عائشة رضي ا عنيا 
أنو قد يذكر في الباب حديثا ال يوافق الترجمة، لكن يأتي في باب آخر ما يثبت بو الترجمة، - 20

 " .باب السمر في العمم " ومثل لو ب 
ما يكون مثبتا :  أن اإلمام البخاري كثيرا ما يذكر في الترجمة آثار الصحابة وغيرىا، فمنيا -21

 ما يذكر ألدنى مناسبة، فإن الشيء بالشيء يذكر : لمترجمة، ومنيا 
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 قد يشير بذكر حديث لصحابي ال يناسب الترجمة إلى حديث آخر لذلك الصحابي مناسب -22
باب طول القيام في صالة " لمترجمة، وىذا من أشد تشحيذاتو لألذىان، فقد ترجم البخاري في صحيحو 

وأورد  في آخره حديث حذيفة رضي ا عنو أن النبي صمى ا عميو وسمم كان إذا قام لمتيجد من " الميل 
وقال البدر بن جماعة، ، الميل يشوص فاه بالسواك، وأشكل عمى الشراح قاطبة مناسبة ىذا الحديث بالباب

أنو صمى مع النبي : يظير لي أن البخاري أراد بيذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجو مسمم 
صمى ا عميو وسمم ليمة، فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، وكان إذا مر بآية فييا تسبيح سبح أو 

نما لم يخرجو البخاري لكونو عاى غير : سؤال سأل أو تعوذ تعوذ، ثم ركع نحوا مما قام، الحديث، قال  وا 
. شرطو فإما أن يكون أشار إلى أن الميمة واحدة، أو نبو بأحد حديثي حذيفة عمى ااخر

أن اإلمام البخاري يحذف الترجمة تكثيرا لمفوائد، فإن الحديث الوارد في الباب يستنبط منو مسائل - 23
يقاظا لمناظرين أن يخرجوا منو تراجم  عديدة مناسبة ليذا المحل، فيحذف الترجمة تشحيذا لألذىان وتنبييا وا 

. عديدة مناسبة ليذه األبواب 
 يذكر تحت الترجمة آية أو  قد:باب مع الترجمة لكن ال يذكر فيو حديثا، وفيو وجيان ال يذكر -24

 ال يذكر في الباب شيئا  وقدحديثا أو قوال من الصحابة والتابعين داال عمى الترجمة، فالترجمة مثبتة بذلك،
منيا وال حديثا، فيحممو الشراح عمى سيو الناسخين أو سيو المصنف أو عدم تيسر إرادتو بوجو من 

الوجوه، وال يخفي استبعاده، والتحقيق أن المؤلف ال يفعل ذلك في موضع يكون دليل الترجمة مذكورا قبميا 
كون الترجمة غير ثابتة، بل ثابتة بالدليل تفي الباب السابق أو بعدىا، مع أن ىذه الصورة قميمة جدا، فال 

ن لم يذكره مع الترجمة لقصد التمرين . المذكور، وا 
 يكرر التراجم لفوائد شتى، كاإلجمال في ترجمة سابقة والتفضيل في كثيرا ماأن اإلمام البخاري - 25

أخرى، أو إثباتيا في األولى بغير حديث مسند وفي الثانية بحديث مسند، وتارة ما يكرر التراجم إلثبات 
. دعوى واحد

 يجمع األبواب العديدة ويأتي بعد تمك األبواب بحديث واحد يثبت األبواب قدأن اإلمام البخاري - 26
السابقة كميا، وبفعل ذلك تشحيذا لألذىان، ومن لم يمعن النظر في ذلك يعد األبواب السابقة خالية عن 
الحديث، ويأتي لذلك بتوجييات بعيدة، كسيو المؤلف، أو عدم وجدانو لمحديث، أو تحريف من الناسخ، 

" باب الرياء في الصدقة " أنو رضي ا عنو ترجم ب : وغير ذلك من التوجييات العامة المعروفة، ومثالو 
باب الصدقة " ثم ترجم ب " باب ال يقبل ا صدقة من غمول وال يقبل إال من كسب طيب " ثم ترجم ب 

ولم يذكر حديثا في األوليين، وذكر في الثالث، ولم يتعرض لذلك الشراح إال بقوليم تخمو " من كسب طيب 
. الترجمة عن الحديث اقتصارا عمى االستدالل بااية 

أصالة ثالثين ترجمة، عشرون منيا في " باب كيف كان " أن اإلمام البخاري ترجم في صحيحو ب -27
أصالة، أن المترجم بذلك تبعا في األبواب األخر : النصف األول، وعشر في النصف الثاني، والمراد بقولي 
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وراء من ذلك، وال تثبت الكيفية في أكثر ىذه التراجم، واضطربت أقوال الشراح في إثبات الكيفية من 
أن : األوجو عندي في ىذه األبواب الخالية عن بيان الكيفية و:  قال الكاندىموي أحاديث ىذه األبواب،

اإلمام البخاري لم يرد ىذه األبواب إثبات الكيفية، بل أراد إثبات ما بعد لفظ كيف، ونبو بمفظ كيف عمى 
، وليس في الحديث "ن بدء الحيض اباب كيف ك" االختالف الوارد في كيفية ىذه األمور، مثال ترجم ب 

واألوجو ، بيان كيفية بدئو، بل الوارد فيو االختالف في وقت بدئو، وعمى ذلك حمل عامة المشايخ الترجمة
 .أن اإلمام البخاري أشار بذلك إلى اختالفيم في كيفية البدء، ىل كان بدؤه مصمحة أو عذابا ؟ : عندي 
أن الشراح كثيرا ما يثبتون الترجمة بالعادة المعروفة عنو صمى ا عميو وسمم، وأخذ بذلك األصل - 28

وجو الداللة من الحديث أن عادتو : إذ قال " باب دفع السواك إلى األكبر"  في التراجم في ولي اشيخ ال
ذا أىدى إليو شيء ذو خطر أن  صمى ا عميو وسمم إذا أتى بشيء يسير أن يعطيو صغير السن، وا 

كبر، ففيم منو فضيمة السواك : الصغير، فقيل لو - نظرا إلى الظاىر– يعطيو الكبير، وأعطى السواك أوال 
 .

أن اإلمام البخاري قد يورد بعد الترجمة حديثا يوافقيا، ثم يذكر بعد ذلك حديثا ال يوافقيا، ويكون - 29
 ذكر الحديث الثاني لمصمحة الحديث األول، كتوضيح إجمال ما في الحديث األول 

 كثيرا ما يستدل عمى الترجمة بالعموم،، وأخذ بذلك األصل الشيخ الكنكوىي بمواضع من تقريره، -30
استدل عمى مدعاه بأن الوارد مطمق عن تقييد بشيء من " : باب وجوب القراءة لإلمام " منيا ما قال في 

إذ " : باب ذكر البيع والشراء في المسجد " الصالة أو المصمين، ويدخل ىذا األصل أيضا ما قال في 
استدل بذكر النبي صمى ا عميو وسمم إياىما عمى جواز البيع في المسجد بدون إحضار المبيع بعموم 

. المفظين، وقال مثل ىذه االستدالالت كثيرة في البخاري
أن المقصود كثيرا ما يحصل بالنظر إلى مجموع الروايات في الباب وال تستقل كل رواية بإفادة ما - 31

وضعت عميو الترجمة، وعمى ىذا فال إشكال فيما يورده المؤلف من الروايات التي ال تنطبق عمى الترجمة 
 .بأسرىا
" باب ىل يكون كذا أو من قال كذا : " أن اإلمام البخاري كثيرا ما يترجم بمفظ االستفيام، كقولو - 32

. ونحو ذلك، وذلك حيث ال يتجو لو الجزم بأحد االحتمالين، وغرضو بيان ىل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت 
. نو رحمو ا التزم مع صحة األحاديث استنباط الفوائد الفقيية والنكت الحكمية أ- 33
. األحكام التي يقع فييا االختالف، بل يوردىا عمى االحتمال بعض ال يجزم بشيء في - 35
وحاصمو أن التعميل بالعمة " باب الوضوء من النوم " ما أفاده الشيخ الشاه ولي ا في تراجمو في - 36

وأمثال ىذه االستدالالت لممؤلف : البعيدة تاركا لمعمة القريبة دليل عمى أن العمة القريبة غير مؤثرة، قال 
. كثيرة 
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بال " باب " ما قال العيني في : ذكر الباب بال ترجمة تنبييا عمى االختالف في الرواية مثالو -  37
ىذا : ، وقد ذكر فيو البخاري حديث الرجمين يعذبان في القبر "باب ما جاء في غسل البول : ترجمة بعد 

باب من الكبائر أن ال يستتر من بولو " " الحديث في نفس األمر ىو الحديث الذي ترجم لو البخاري بقولو 
. ألن مخرجيما واحد غير أن االختالف في السند وبعض المتن " 

 يترجم بترجمتين وال يذكر الحديث إال لواحد منيما ويترك األخرى، وميل الحافظ في ىذه قد- 38
باب غسل " األبواب أنو رضي ا عنو أشار بالترجمة الثانية إلى روايات ليست عمى شرطو، فقد قال في 

. لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى باإلشارة إليو في الترجمة عمى عادتو : الخ " المني وفركو 
إن اإلمام البخاري يشير بذلك إلى فإذا ذكر جزئين في الترجمة ولم يذكر الحديث إال لواحد منيما، - 39

. أن أحد الجزئين ثابت والثاني ال يثبت، فكأن البخاري رد عميو بالترجمة وأنكره
ما ذكر في الباب من م ال يذكر في الترجمة حكما لكن مختاره يظير قدإن من عادة البخاري إنو - 40
. التي يودعيا في الترجمة  ااثار
أنو رضي ا عنو كثيرا ما يقوي بالترجمة معنى حديث ليس عمى شرطو لكن معناه صحيح عنده، - 41

والفرق بين ىذا األصل .فيستدل بالرواية التي ىي عمى شرطو عمى صحة معنى حديث ليس عمى شرطو 
وبين األصل األول من ىذه األصول، أن المذكور في الترجمة ىناك كان لفظ الحديث، وىينا الترجمة 

. ليست بمفظ حديث، بل ىينا إشارة بالترجمة إلى صحة معناه 
أنو قد ينبو بالترجمة عمى مسألة ميمة غير متعمقة بالكتاب استطرادا، فيشكل عمى الناظرين توفيق - 42

 "باب االغتسال إذا أسمم " ىذه الترجمة بالكتاب، مثال ترجم في أبواب المساجد ب 
كثيرا ما يذكر الترجمة بخالف لفظ الحديث، ويكون الغرض منو اإلشارة إلى اختالف ألفاظ الرواية -43

. الواردة في الباب، وىذا مطرد في كتابو 
. أن ما يذكره البخاري في تراجمو بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفو - 44
يبت الحكم في الترجمة في مسألة خالفية شييرة أيضا لثبوت الجزم عنده في ىذه،كما قالوا في قد - 45

ىكذا بت الحكم في ىذه المسألة، وكان ذلك لقوة دليميا : قال الحافظ :" : باب وجوب صالة الجماعة " 
. عنده

ال يجزم بالحكم في الترجمة إشارة إلى التوسع في ذلك، فيذكر الروايات المختمفة في باب  ما كثيرا- 46
. إشارة إلى جواز كل ذلك 
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 :الخاتمة 
وبيذا القدر أكتفي في ىذه األصول لتراجم البخاري، راجيا أن تكون قد وضحت شيئا مفيدا عن تراجم 

 .البخاري وعن جيود العمماء حوليا، وباهلل التوفيق 
وقد تبين من خاللو براعة اإلمام البخاري ودقة فقيو وعناية العمماء بتراجم كتابو وتوجيياتيم  

. المتعددة لما أشكل عمى بعضيم منيا 
في مجال ذكر جيود وأحب أن أذكر ىنا مالحظة تتعمق بعموم الشخصيات المذكورة في البحث 

أن مقصودي من ذكر المؤلفات والمؤلفين ىو بيان مقام صحيح البخاري وىي العمماء نحو تراجم البخاري 
ولم يأِت ثنائي ، وجيود العمماء نحوه، ولم أقصد ذكر مناىجيم وآرائيم في غير ما يتعمق بموضوع البحث

. عمى شيء من المؤلفات أو العمماء بمعنى الموافقة عمى جميع ااراء
نما أطمح إلى اتباع الدليل إذا عرفتو، وأنتسب إلى أىل السنة والجماعة، وأحرص عمى التزام طريق   وا 

السمف الصالح، دون أي تعصبات مذىبية أو سموكية أو فكرية، وأعتبر المرجع في كل شيء إنما ىو 
ن السنة روحي  الكتاب والسنة كما فيميما سمف األمة الصالحين ومن اتبعيم من العمماء الراسخين، وا 

. ومنياجي، إلييا أروح ومنيا أجيء
ينفع بو كاتبو ومطالعو، وأن وختاما أسأل ا تعالى أن يغفر لي الزلل ويتقبل مني صالح العمل، 

. ويجعمو موصال إلى محبتو ورضاه، برحمتو إنو أرحم الراحمين 
ىـ 1/7/1431               المدينة المنورة      يوم األحد 
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 الفيارس 
فيرس أىم مراجع  البحث - 1
الحركة السمفية في اليند ودورىا في خدمة السنة المطيرة لفضيمة الدكتور عبد الرحمن بن عبد  .1

 -37ص.-  46عدد ، 12مجمد -  الجبار الفريوائي، مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
  156 - 143ص.-  53عدد ، 14، مجمد 54 

جيود محدثي شبو القارة اليندية الباكستانيةفي خدمة كتب الحديث المسندة المشيورة في القرن  .2
سييل حسن عبدالغفار الجامعة اإلسالمية العالمية إسالم . الرابع عشر اليجري إعداد وترتيب د

باكستان بحث مقدم لندوة جامعة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة – أباد 
  أبجد العموم والحطة لمشيخ صديق حسن خان القنوجي  .3

لمشيخ عبد الحي الحسني والد العالمة أبي الحسن الندوي   (نزىة الخواطر ) .4

الجزء الثالث والرابع من رجال الفكر والدعوة في اإلسالم لمندوي   .5

فيرس الفيارس واألثبات لمعالمة عبد الحي الكتاني  .6

 عن المنيج االجتيادي لإلمام البخاري في صحيحو  ديبأطروحة الدكتور معاذ سعيد .7

العناقيد الغالية في األسانيد العالية لمشيخ محمد عاشق إليي البرني  .8

الكنز المتواري في معادن المع الدراري وصحيح البخاري لمشيخ محمد زكريا الكاندىموي نشر  .9
 ىـ 1419مؤسسة الخميل اإلسالمية، فيصل آباد باكستان، 

تراجم أحاديث األبواب دراسة استقرائية في المغة واصطالح المحدثين من خالل صحيح  .10
البخاري لفضيمة األستاذ الدكتور عمي بن عبد ا الزبن، مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 171-146، ص5اإلسالمية، العدد 
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